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Rádi kreslíte, fotíte nebo píšete?
Posílejte příspěvky do 10. listopadu do soutěže 

MENŠINY MEZI NÁMI! 
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Časopis vychází v rámci projektu Vzájemnou 
spoluprací neromských a romských žáků 
k odstranění rasismu a xenofobie ve školách a ve 
společnosti, který je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky.

Milý čtenáři,lámání teplotních rekordů pomalu ustává, 

slunko zapadá čím dál časněji a školní lavice se po dvouměsíční odmlce 

opět dočkala tvých špičatých loktů, které se o její vrchní desku budou 

až do konce června opírat. No, máš se na co těšit! Snad ti bude aspoň 

drobnou útěchou už osmé číslo Voďori. To se tentokrát věnuje tématu 

životního prostředí – myšleno prostředí, ve kterém žijeme, které nás ob-

klopuje a značným způsobem 

určuje kvalitu našeho bytí. 

Aktuální téma „Místo pro život“ 

otevře článek z mého zápisní-

ku, který tě zavede do mladého 

balkánského státu Kosova, 

který byl na samém konci mi-

nulého milénia zmítán válkou. 

V severokosovském městě 

Mitrovica žijí do dnešní doby 

někteří Romové, kteří přišli 

následkem tohoto konfliktu 

o střechu nad hlavou. Svůj 

nynější život tráví v provizor-

ním táboře, jehož území je za-

mořené nebezpečným olovem, 

ohrožujícím zdraví a život. Na 

článek navazuje konkrétním 

tragickým příběhem sedmile-

té dívky komiks Ladi Gažiové, 

který je tentokrát v romsko-

českém znění.

Radka Steklá na základě 

každodenních situací sestavila 

desatero, ve kterém najdeš 

řadu užitečných informací 

a rad, jak se stát ekologicky 

šetrným světoobčanem. 

Za pozornost také stojí 

dojemný příběh Markéty 

Konečné o její lásce ke koním 

a smutných událostech, které ji 

několikrát za sebou při péči o své  

„kopytnaté přátele“ potkaly. Napětí  

rozhodně nechybí ani hororce Anny Eliášové  

o přízraku, který jí ani jejím spolužákům nedá spát.  

Jisté odlehčení potom přinese dvojice fejetonů sloupkařky Anny Kolářo-

vé, v nichž bude tentokrát lamentovat nad přemnoženým koprem nebo 

smysluplností pracovní výchovy na českých základních školách.

Ehm, ehm ... Takže odkašleme, vykloktáme a zvesela hromadně zakři-

číme: „Raz, dva, tři a čtyři, další léto už se blíží!“ (Třeba nám to dodá 

optimismu přečkat náročný školní rok!)

 
 

Lukáš Houdek



Více informací na 

www.skola.romea.cz

Pořádá ROMEA za finanční podpory MŠMT 

To je kopr!
Rostlina na čtyři, kterou momen-
tálně máme v každém jídle? Kopr. 

Po důkladném prozkoumání lžičky 

čokoládového jogurtu, která obsahuje 

cca 5–10 promile kopru, propadám 

beznadějnému zoufalství a plánuji 

atentát na naši vrchní dodavatelku, 

„paní z  krámku“.Možná vám někdo bude tvrdit, že nejne-

bezpečnějšími rostlinami jsou rostliny 

masožravé. Někdo jiný, jako má sestra, 

vám bude tvrdit, že nejnebezpečnější jsou 

tzv. bojové rostliny, mezi něž patří rostliny, 

které se „brání“ – jako třeba kaktus nebo 

kopřiva (sousloví „bojové rostliny“ i s de-

finicí vzniklo, když sestra coby druhačka 

přečetla špatně „pokojové rostliny“). Není to 

pravda. Nejhorší je sezónní zelenina.

V roce jsou krásná období plná tepla, slunce 

nebo sněhu a ledu. Pak jsou taková, která 

neohromí, ale ani neurazí. A nejhorší jsou 

období záplav, vln tsunami, tornád a obrovské 

úrody růžičkové kapusty, lilku, cukety, chřestu 

a kopru. Nechci to moc znevažovat, ale Japonci 

si umějí vybrat dobu pro zemětřesení – kdyby se 

to stalo teď, Češi by jim pravděpodobně poslali 

doživotní zásoby koprovky, což by zajisté zna-

menalo zkázu pro tuto světovou technic-

kou velmoc.Období chřestu naštěstí naše matka 

letos propásla, což má na psy-
chiku naší rodiny více než dobrý 
vliv. I když teď duševní pohodu 
vystřídaly chmury a deprese, 
protože země právě vydává svá 
tajemství v podobě bohaté úrody 
kopru. Nevím, za co se nám mstí. Ani 

ozónová díra nemůže vyvážit čokolá-

dovo-koprový jogurt.Anna KolářováZŠ Komenského, Horažďovice
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Stejně jako každou sobotu, 
když je pěkně, i dnes jsme měly 

jít s mámou na houby. Mě hou-
baření nikdy nebavilo, protože 

v lese bývá hrozná nuda, člověk 
nepotká ani živáčka, a hlav-

ně jsem stejně nikdy žádnou 
nenašla. Ale nebylo mi to nic 

platné, jít jsem musela, proto-
že moje máma se sama v lese 

bojí. (Nevím tedy, jak bych jí 
byla platná při náhlém přepa-

dení medvědem nebo uprchlým 
masovým vrahem…) 

Nezbývalo mi nic jiného, než se obléct, vzít si 
košík s nožíkem a vyrazit. Cestou k lesu jsem se 
modlila, aby mě hlavně neviděl nikdo ze školy. 
Ke všemu mám na sobě staré roztrhané tepláky 
a ty hrozné gumovky po bráchovi! No prostě 
jsem vypadala jak strašák do zelí! 
Přicházíme do lesa a… Nééé, panebože, 
tamhle jde partička kluků z naší školy a mezi 
nimi je i můj idol David, musím se rychle 
někam schovat! A už skáču dolů z takového 
kopečka. Jenže jsem neodhadla situaci 
a skutálela se až do blátivého potoka. No, 
teď vypadám nejen jako strašák, ale i jako 
prase, které se válí v blátě! 
V dálce byl slyšet hlas mojí mámy, jak 
s někým mluví a vyděšeně říká: „Po-
mozte mi prosím, moje MALÁ dcerka 
spadla tamhle dolů do potoka.“ Po 
chvíli jsem viděla mámu s Davidem, 
jak mi jdou na pomoc. David mě vytá-
hl z potoka a řekl: „No, ty teda vypa-
dáš, jako…“ „Jako strašák do zelí!“ 
vykřikla jsem a šla s mámou domů. 
Dala jsem si prát oblečení a vykou-
pala se. Když jsem vylezla z vany, 
našla jsem SMSku z neznámého 
čísla:  „Ahoj, půjdeš v neděli na 
houby? David.“

Ladislava Šeflová
ZŠ Kladruby

Co jsem si upekla na 
houbách

Tak to vidíš! Bez tepláků by byly jenom 
houby s voctem! Teď o víkendu jsem to 
na tvou radu zkusila, dostala jsem totiž 
kopačky. Válela jsem se v blátě jako 

blbec a nic! Hele, napiš 
mi, jak to dopadlo!

Tvá bláznivá 
tetka
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Jedni znají olovo jako součást vánoční tradice, jiným připomíná 
smrt – jako například Romům v kosovsko-mitrovické části Oste-
rode, uprchlickém táboře na severu nejmladšího evropského 
státu Kosova. Je totiž bývalou vojenskou základnou, která byla 
vybudována v bezprostřední blízkosti olověných dolů. Vystavení 
se působení tohoto kovu přivodí člověku závažné zdravotní pro-
blémy, nezřídka i smrt. Jak se sem Romové dostali a proč tábor 
neopustí?

KOSOVO: S olovem v krvi

Kosovská válka
Někteří z vás o této válce probíhající kon-
cem 90. let pouhých dvanáct hodin jízdy 
autem od ČR, možná zaslechli. Zjednodu-
šeně řečeno se jednalo o vojenskou ope-
raci Severoatlantické aliance NATO (jejím 
členem je i Česká republika), která měla 
zastavit dlouhotrvající otevřený konflikt 
mezi Albánci a Srby. Ti na území dnešního 
Kosova žili vedle sebe po několik staletí. 
Již před válkou i po jejím konci ale mezi 
nimi docházelo k ozbrojeným střetům, 
během kterých zahynuly tisíce lidí a které 
další statisíce připravily o střechu nad 
hlavou. Jejich domy byly buď poničeny při 
bombardování NATO, nebo později vypále-
ny ozbrojenci ze znepřátelené strany (tedy 
albánské nebo srbské). 
Kosovský konflikt ale ovlivnil život také 

dalších menšin, například Romů. Na růz-
ných místech Kosova Romové žili po boku 
jedné z těchto dvou skupin – Albánců či 
Srbů, vzdělávali se v jejich jazyce, praco-
vali v jejich podnicích a přátelili se s nimi. 
Válečná příkoří přivedla některé Albánce 
nebo Srby ke mstě. Ze svých domovů byli 
vyháněni také Romové. Jejich domy byly 
často vypáleny, v několika případech došlo 
i k zavraždění majitelů. To vše pro jejich 
údajnou spolupráci s protistranou.

Značka: Bez domova
V Kosovské Mitrovici chodily romské děti 
až do počátku války do srbských škol, do-
spělí pracovali u srbských zaměstnavatelů 
a jejich druhým mateřským jazykem byla 
srbština. Po návratu albánských obyvatel 
do města, kteří z něj v roce 1999 uprchli 
před srbskými vojáky, se začali někteří 
z navrátilců mstít také Romům. 
Romská čtvrť, ve které v té době žilo 
téměř osm tisíc lidí, byla vypálena a srov-
nána se zemí. Její obyvatelé našli dočasné 
útočiště v trojici uprchlických táborů nově 
vybudovaných jen několik desítek metrů 
od olověných dolů. V zápětí se u romských 

uprchlíků objevily známky akutní otravy 
olovem a mezinárodní organizace začaly 
volat po okamžitém řešení. 
To se dostavilo až v roce 2006, kdy byly za-
mořené tábory uzavřeny a jejich obyvatelé 
přesunuti do zmíněné bývalé vojenské 
základny Osterode. Ta sice leží od dolů 
o několik desítek metrů dál, přesto je ale 
i toto území zasaženo vysokým stupněm 
znečištění olovem. Jiné místo však vedení 
města Kosovská Mitrovica pro romské 
uprchlíky neuvolnilo.  

Smrtonosné olovo
„Kdybys to tu viděl před čtyřmi lety, 
nevěřil bys. To se fakt nedalo,“ mávne 
rukou čtyřiadvacetiletý Bajram, který žije 
v táboře se svou manželkou dodnes. Po-
pisuje situaci bezprostředně po otevření, 
kdy byly v bývalých vojenských hangárech 
a garážích za pomoci sádrokartonů posta-
veny malé byty. Záchody a koupelny byly 
společné pro všechny. Osterodský tábor 
se stal rychle přeplněným a hygienické 
podmínky v důsledku toho katastrofální. 
V té době také došlo k prvním úmrtím lidí 
otrávených olovem, zejména dětí, které 
se v letních měsících koupaly v nedaleké 
řece.Tam je totiž stupeň zamoření jeden 
z nejvyšších. 
Některé mezinárodní organizace začaly 
postižené léčit už v osterodském táboře, 
přestože musely konstatovat, že úspěšná 
léčba není možná, dokud pacienti budou 
vystaveni jakémukoliv stupni zamoření. Ji-
nými slovy – dokud budou v tomto táboře 
a v blízkosti dolů.

V bludném kruhu
Uniknout olovu se ale nedaří ani dnes, kdy 
lidé Osterode opouštějí. Díky velkorysému 

Nový život ve staré 
známé romské čtvrti. 
I nadále s olovem.



Lezou vám přeplněné popelni-
ce na nervy a nechápete, kde 
se bere tolik odpadků? Jsou 
součástí našeho života již od 

počátku naší existence? A ne-
čeká nás, tedy 6 miliard lidí, 

odpadková kalamita?

Ekologicky 
šetrný 

hamburger
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V dávných dobách tvořily odpadky v na-
šem životě opravdu malé procento. Žilo 
se skromně, zdroje byly omezené, a tak 
se všechno využilo co možná nevíce. 
Neuváženě vyhozené zbytky nepřipada-
ly v úvahu. 
S ústupem tradiční a příchodem mo-
derní společnosti v 19. století se promě-
nil i vztah člověka k přírodě a životnímu 
prostředí. Například rozvoj nových tech-
nologií přinesl nové materiály, zlevnila 
výroba a tím i cena produktů a logicky 
pak vzrostla poptávka po nich. Člověk 
konzumoval a spotřebovával více než 
doposud, čímž prudce vzrostl celkový 
objem odpadu. 
Vezměme si například igelitové tašky 
a pytlíky. Vzpomenete si, kolikrát jste 
již zašli do nějakého fast foodu? Neza-
razila vás někdy horda papíru a plastu, 
kterou snědením jednoho hamburgeru 
s colou po sobě v podstatě zbytečně za-
necháte? 
Kolikrát jste si namísto kvalitní, čas-
to ovšem nepříliš hezké, obuvi koupili 
naleštěné střevíčky, které zřídka kdy 
vydrží měsíc či dva? Kolikrát jste si kou-
pili zbytečný kýč, jenž vás po pár dnech 
přestal bavit a skončil v koši jako zby-
tečnost?

New York se topí
Krátká spotřební doba je zaklínadlem 
mnohého dnešního zboží. Člověk si tím 
ovšem zadělává na ohromný průšvih, 
protože kam se vším tím odpadem? 
New York City denně vyprodukuje 10 mi-
lionů tun odpadu s tím, že ho většina 
skončí v moři či spalovnách. V ulicích 
Neapole zase leží po ulicích neuvěřitel-
ných 1500 tun odpadků a situace se pří-
liš nelepší. Podobné problémy nemají 
jen dvě zmíněná města, ale potýká se 

s nimi pomalu každá větší metropole.
Hory odpadků jsou tedy daň za náš sou-
časný konzumní život. Na druhou stra-
nu se již nějakou dobu tomuto problému 
věnuje větší pozornost.

Doufat v zázrak nestačí 
Nadějí může být šetrnost a odpovědné 
jednání každého z nás. Nenutím vás 
pečlivě třídit jakoukoliv věc, co vyhazu-
jete. Byl bych spíš rád, kdybyste se příš-
tě zamysleli nad tím, zda má cenu ur-
čitou věc vůbec kupovat. Případně jestli 
si raději nedáte hamburger tam, kde se 
odpadem nehýří, a ušetříte tím přírodě 
zbytečně vyhozený papír a plast. 

Josef Vilda 
Gymnázium Tanvald

Obal od hamburgru není mamutí 
kůže, s tou si příroda uměla poradit. 
Tak dokažte, že nejste neandrtálci 
a maličko si ty svoje chytrý hlavinky 
namáhejte, než se přidáte k těm tr-
dlům, neomalencům, tydýtům a leni-
vourům, co halabala po tomhle světě 
odhazujou, špiněj a ničej. Povídám, 
někdo se poučí, jinej v tom zahučí…

Vaše bláznivá 
Tetka

plánu byla sice vybudována romská 
čtvrt na tom samém místě, kde stála už 
před válkou. Romové se sem postupně 
vracejí – do nových řadových domků, 
činžáků a vilek. Stále ale čelí tomu, před 
čím od počátku válečného konfliktu 
utíkají.
Umírání lidí zasažených vlivem olova 
nadále pokračuje. Mezi oběťmi jsou 
zejména děti. I když je výskyt olova na 
území romské čtvrti poměrně nízký, 
nejedná se o prostředí vhodné pro lé-
čení pacientů s takovým onemocněním. 
Přestože v minulosti Romové na tomto 
místě žili ve zdraví a relativní spokoje-
nosti, představuje dnes území romské 
čtvrti v Kosovké Mitrovici bezprostřední 
nebezpečí. 
Prozatím poslední, sto čtvrtá „oběť 
olova“, zemřela před pěti měsíci. Dívce 
bylo pouhých sedm let. 

Lukáš Houdek

Letní koupání 
v olovem 
zamořené řece.

Život v 
táboře 
Osterode je 
velmi krutý.
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Šnek obývá ulitu a je doma v přírodě, liška žije v noře a je doma 
v přírodě, člověk bydlí v lidském příbytku a stejně tak je doma 
v přírodě. Šnek ani liška z toho příliš moudří nejsou – a bodejť 
by byli! Ovšem ani člověk moudrý, tedy homo sapiens, není často 
natolik rozumný, aby považoval přírodu za svůj přirozený domov. 
Příliš často má za to, že poklizením na svém vlastním dvorku 
končí jeho péče o prostředí, ve kterém žije. 

Kam s nimi? 
O životě odpadků u našich 
i vzdálených sousedů

Původem řecké slovo ekologie pochází 
ze slov oikos – prostředí, dům, do-
mácnost a slova logos – věda. Jejich 
složením vznikla nejen na papíře, ale 
také v praktickém životě biologická 
věda zabývající se vztahem organismů 
a jejich prostředí. Její zrod se datuje 
od roku 1869. Celých 200 tisíc let při-
způsobování se vnějšímu prostředí tak 
trvalo člověku moudrému, než obrátil 
svou pozornost zpět k přírodě. 
Na základě této hodnotové proměny 
se mohl vyvinout rovněž další význam 
slova – ekologický, a sice šetrný k ži-
votnímu prostředí. Přesto ani dnes není 
tento postoj k okolnímu světu samo-
zřejmostí. Je paradoxem, že právě 
člověk jako organismus na nejvyšším 
stupni svého vývoje stále plně nedo-
ceňuje význam prostředí, ze kterého 
vzešel a bez kterého by byl jeho život 
nemyslitelný. A to je pro takovou roli 
vybaven nejlépe ze všech živočichů, 
rozumem. 
Postoj některých lidí mně právě proto 
nejde na rozum a opakovaně se o tom 
přesvědčuji na svých cestách, během 
kterých ráda srovnávám. Zkušeností, 
která mě velmi ovlivnila a se kterou 
jsem později často srovnávala, byl 

několikaměsíční studijní pobyt 
v Německu.    

  
Sooo nicht! 

Tak neee!

První věcí, která 
mě zaujala coby 

studenta Erasmu po 
příjezdu do německé-
ho Magdeburgu, byla 
cedulka na studentské 

koleji. Vévodil jí nápis „Tak neee!“ na 
obrázku s popelnicemi, kolem nichž 
se válely nepotřebné kousky domá-
cí výbavy jako pračka, lampa, rádio 
a další artikly, jimiž by se pro změnu 
mohlo pyšnit 
lecjaké 
vetešnictví. 
Lístek tvrdé-
ho kartonu 
s otáčivým 
ciferníkem 
s rozličný-
mi druhy 
odpadků na-
místo čísel, ke kterým bylo nutné „vyto-
čit“ popelnici správné barvy namalo-
vanou na neotáčivé části, byl jednou 
z prvních věcí, která mě po příjezdu do 
sousedního Německa na delší dobu 
zaměstnala. Když jsem pak kroutila 

ciferníkem hned po směru a hned zase 
proti směru hodinových ručiček a sna-
žila se dát dohromady správné dvojice, 
začala jsem se v duchu hrozit brzkého 
nákupu. Na chvíli jsem dokonce vážně 
zapochybovala o své schopnosti správ-
ně roztřídit odpadky. 

V mém malém kolejním pokoji se po 
nějaké době začaly hromadit pečlivě 
popsané tašky na plasty, kartony, pa-
pír, sklo, nebezpečný odpad, biologický 
odpad a samozřejmě ten směsný. Ve 
velmi čistém Německu jsem tak para-
doxně spolubydlela s odpadky a z pro-
storových důvodů jsem začala oceňo-
vat, že mi nebyla přidělena opravdová 
spolubydlící. Po chvíli hravého výcviku 
a točení na ciferníku jsem si zvykla 
na skutečnost, že znečištěný papír 
a papírový kapesník do modré popelni-
ce nepatří, že k biologickému odpadu 
nelze přihodit kosti od kuřete, nebo že 
obaly od studenty tolik konzumované 
instantní polévky není radno házet do 
plastů. 

Šnek obývá 
ulitu a je doma 
v přirodě.

Jak dlouho asi potrvá, než se PET lahev 
rozloží a přestane hyzdit toto místo 
v horách?
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V Německu jsem byla poprvé důklad-
něji uvedena do záludného světa třídě-
ní, který byl tehdy v Česku v plenkách. 
Barevné spektrum našich a němec-
kých popelnic se holt lišilo. Ale lepší 

vrabec v hrsti, nežli holub na střeše. 
Již brzy jsem se totiž měla seznámit 
s místem na planetě, kde pro změnu 
žádné popelnicové barevné spektrum 
neznají a kde se hledání odpadkového 
koše proměňuje v nutnou volnočasovou 
aktivitu.  

Nechejme to na sobotu

V Kyrgyzstánu, v  postsovětské zemi 
rozkládající se pod vysokým Ťian-ša-
nem, jsem došla k druhému srovnání. 
Zatímco se v západní Evropě nejen 
děti na základních školách cvičí ve 
třídění odpadu, v jiných zemích může 
být ekologickým úspěchem samotné 
vyhazování odpadků do nádob k tomu 
určených. 
Během svého měsíčního pracovního 
pobytu v této přírodními skvosty oplý-
vající středoasijské zemi jsem hodnou 
část prvního týdne strávila mapováním 
terénu a pátráním po odpadkových 
koších na trase z domu do práce. Ty 
byly v Kyrgyzstánu skutečnou vzác-
ností, která se zjevila pouze vytrvalým 
jedincům, nebo naopak nevědomým 
náhodným chodcům. Kdykoliv jsem 
něco dojídala, dopíjela, „dorozbalova-
la“ a „dopoužívala“, pěchovala jsem 
odpadky do postranních kapes svého 

batohu, schraňovala 
je a při důkladně 
naplánované cestě 
kolem odpadkové-
ho koše je s velkou 
radostí a notnou 
dávkou zadostiučině-
ní vysypávala. 

Trpkou ránu zasadila mé sběratelské 
vášni teprve událost z rodinného výletu, 
který pro mě uspořádala má kyrgyzská 
rodina. Když jsme v parném počasí 
směřovali do hor a osvěžovali se v autě 
pojídáním nanuků, nenapadlo mou kyr-
gyzskou maminku nic jiného než sro-
lovat okénko, vysunout ručku, upustit 
obal od nanuku a nechat jej odvanout 
do dáli. Jako dáma, která v krajkové 
rukavičce upouští za jízdy bílý kapes-
ník, problesklo mi hlavou, než jsem si 
uvědomila, že onen ladně se třepotající 
motýl byl celý z plastu. 
Během svých cest jsem vypozorova-
la, že každé společenství lidí nachází 
vlastní způsoby řešení problémů, a ne 
jinak tomu bylo v Kyrgyzstánu. Každou 
sobotu brázdí kyrgyzské ulice děti 
s košťaty a metlami a v rámci sobotní-

ho vyučování osvobozují zanesené měs-
to od odpadků, které přinesl předchá-
zející týden. V pondělí se totiž odhazuje 
„zvesela“ dál.  

Vnitřní versus vnější domácnost 

Na svých cestách jsem viděla, že příbytky 
lidí jsou nehledě na danou kulturu a cenu 
domácího vybavení vždy upravené a čisté. 
Potřeba mít „své“ čisté je jaksi společná 
většině lidských tvorů. Ovšem zásadní 
rozdíl panuje ve snaze uchovávat čistou 
rovněž onu domácnost vnější, tedy pří-
rodu. Tato potřeba musí být vypěstována 
a závisí tedy na výchově. 
V téměř každém městě a vesnici v Česku 
existují popelnice na plasty, sklo a papír, 
horší je situace s bioodpadem, kterému 
se zatím nedostává popelnic. Domnívám 
se, že v Česku nežije mnoho lidí, kteří by 
trousili svůj odpad kolem sebe. Občas 
ovšem i milovníci přírody natropí nevě-
domky či v dobrém úmyslu více škody 
než užitku. Tak třeba takový „nevinný“ 
papírový kapesník. Turisti ho s oblibou 
používají při vykonávání potřeby během 
pochodu v horách nebo na procházce 
v lese. Nevědí ale, že ho příroda rozloží za 
více než sto let. 
Možná by se všichni ti, kteří ve chvílích 
volna míří do přírody právě proto, že je 
taková, jaká je, mohli zamyslet nad tím, 
zdali není lepší utrhnout v rozhodujícím 
okamžiku okolo rostoucí lopuch – byť ne-
musí být nutně s beruškou, jako to známe 
z chronicky známého českého filmu. Ať 
už vnitřní nebo vnější, jedná se totiž stále 
o naši domácnost a její kvalita určuje 
kvalitu našeho života.    
Je tomu teprve 150 let od vzniku ekolo-
gie a tedy od okamžiku, kdy člověk začal 
přemýšlet o svém zpětném působení na 
přírodu. Toto číslo působí při srovnání 
s předchozími 200 tisíci lety, během kte-
rých člověk z přírody pouze bral, zanedba-
telně. Skromných 150 let tak dává naději, 
že třídění odpadu a zodpovědný přístup 
k přírodě budou jednoho dne stejně 
samozřejmou věcí jako discipli-
nované smýčení vnitřní do-
mácnosti a zametání 
před svým vlastním 
prahem. Stojí ale 
za to všímat si také 
toho, co je za ním.

Text a foto: 
Hana Formanková

Najít podobnou 
značku byl 
v Kyrgyzstánu 
kumšt.

Nemusí to být 
nutně lopuch 
s beruškou...



Jste herec, moderátor, překladatel, 
ekolog. Navíc podporujete sdružení Letní 
dům, které pomáhá dětem z dětských 
domovů. Čemu věnujete nejvíc času?
Ekolog nejsem, protože to je vědec, který 
ekologii vystudoval. Já se jen snažím 
chránit životní prostředí. To je podobný 
rozdíl jako mezi lékařem a člověkem, 
který dodržuje zdravý životní styl. Ale 
čemu věnuji nejvíc času? Překládání 
se už moc nevěnuji – dělám s Markem 
Ebenem pořad Na plovárně a teď jsem 
překládal některé díly Šmoulů. Hod-
ně času také strávím v divadle. Dál se 
snažím pomáhat sdružení Letní dům, ale 
některé aktivity, které jsem dříve časově 
zvládal, v současné době moc nestíhám. 
Nejvíc se ale věnuji své rodině, máme dvě 
malé děti.
Kvůli všem těmto aktivitám vám mož-
ná zbývá méně času na kariéru herce. 
Nemrzí vás, že nejste tak slavný jako váš 
dlouholetý kolega Martin Dejdar? 
To mě napadlo. Já mu to ale vůbec 
nezávidím, protože se slávou je spojeno 
hodně práce, do které se mi moc nechce. 
Nejsem ochotný vstávat v pět ráno a cho-
dit spát ve dvě v noci. Radši budu méně 
slavný, ale budu mít více klidu a času 
sám na sebe. Je to navíc způsobené i tím, 
že Martin je hodně šikovný. Nezávidím 
mu slávu, ale to, že má ještě rodiče. Mí 
už totiž umřeli, a tak si občas říkám, že 
některé věci jsou nespravedlivé. Za to 
bych Martina někdy nakopal (smích).
S ohledem na vaše současné ekologické 
aktivity, byl vaším oblíbeným předmětem 
ve škole přírodopis?
Ano. Už o prázdninách jsem si vždy 
přečetl učebnice na přírodopis pro další 
ročník a o hodinách jsem pak neměl co 
dělat, tak jsem docela zlobil. Naštěstí mě 
paní ředitelka, která biologii učila, měla 
ráda, takže mi to nějak procházelo.
Jak jste se k ekologii či k pomoci dětem 
z dětských domovů vlastně dostal? Vedli 
vás k pomáhání rodiče, například otec, 
který pracoval jako lékař? 
Oba moji rodiče byli doktoři, i já jsem 
možná proto vždycky chtěl být lékař. Moje 
maminka byla navíc ten typ člověka, co 
musí neustále někoho zachraňovat. Nej-
spíš jsem to automaticky převzal po nich. 
Ale asi kolikrát pomáhám až moc. Člověk 
se občas montuje do věcí, do kterých by 
neměl. Jenže já mám neustále pocit, že 
jsem za něco zodpovědný, a musím to 
řešit . . 
Jak se na to, co děláte, dívají lidé ve 
vašem okolí, například kolegové?

Třídí Petr Vacek (1965) odpad nebo kupuje žiletky na jedno 
použití? Jakým byl studentem přírodopisu a proč ho život 
svedl z lékařského prostředí až na prkna Studia Ypsilon? To 
vše na sebe prozradil známý herec a moderátor, v současné 
době protagonista seriálu Ulice, a zapálený ochránce život-
ního prostředí.

Petr Vacek: 
Kůrovec do 
divokého lesa 
patří!
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Jak na co. Je zajímavé, že na děti slyší 
všichni. Pokud jde ale o moje ochra-
nářské aktivity, dost lidí se mi směje. 
Zároveň se ale na spoustu věcí ptají. Je 
vlastně dobře, že se setkávám i s tako-
vými reakcemi, protože když nemáte ve 
svém okolí nikoho, kdo by vám oponoval, 
začnete si o sobě myslet, že jste geniální 
a nejlepší na světě. A to je začátek konce. 
Lidé, co si ze mě dělají legraci, mi tedy 
vlastně pomáhají nebrat sám sebe moc 
vážně a neustále přemýšlet o tom, co 
říkám. Nutí mě o to víc myslet a hledat, 
jak vše ve skutečnosti je. Také se ale 
setkávám s lidmi, kteří mě za mé aktivity 
odsuzují. Ty ovšem já neberu vážně. 
Být známý mnohdy znamená být zranitel-
ný. Nedávno mi například nějaký člověk 
napsal, že jsem „ekologický pošuk“, 
vyhrožoval mi, že bych si měl dávat pozor 
na to, aby mě někdo nezastřelil. Na dru-
hou stranu ovšem platí, že když známá 
tvář něco veřejně řekne, víc lidí si toho 
všimne. Je smutné, že když o nějakém 
problému napíše odborník, který mu 
rozumí, moc lidí to neosloví. Když o tom 
samém začne mluvit herec, otisknou to 
všechny noviny. 
Nejste sice odborník na ekologii, ale 
dlouhodobě to téma sledujete. Co u nás 
v České republice považujete v tomto 
směru za největší problém?
Těch je hodně. Nyní mě například nejvíc 
oslovuje situace na Šumavě, protože 
jsem ji zažil na vlastní kůži. Tam jsem 
pochopil, jak je to těžké. Politici prosazují 
jen své politické zájmy a vůbec nepo-
slouchají vědce, kteří problému rozumí. 
Přestože tu existují zákony, které by 
měly platit pro všechny, Správa Národ-
ního parku Šumava je nerespektuje. To 
je pro mě smutné zjištění. Mrzí mě i to, 
když se lidé nejsou schopni normálně 
bavit o tomto problému, neposlouchají 
argumenty a jsou naopak plní nenávisti. 
Někteří takoví třeba rozbili aktivistům na 
Šumavě přední skla u auta. A nejde určitě 
jen o Šumavu. Obdobná nevědomost 
a následně nenávistný přístup vedou 
k rasismu a dalším nebezpečným věcem. 
V čem spočívá jádro problému s kůrov-
cem na Šumavě?
Šumava byla kdysi dávno v nižších polo-
hách porostlá smíšenými lesy, ve vyšších 
polohách byly naopak přirozeným poros-
tem smrkové lesy. Smrk ovšem dobře 
roste. Když proto v nižších polohách lidé 
smíšené lesy vykáceli, vysadili v těchto 
oblastech právě smrk, přestože se tam 
sám od sebe přirozeně nevyskytoval. 

V takovém lese, kde roste jen jeden druh, 
se však můžou rychle rozšířit nemoci. 
V tomto případě právě kůrovec. Když se 
ale jím napadené stromy pokácí a odve-
zou, zbývající zdravé porosty zůstanou 
nechráněné. Malé zdravé stromky jsou 
tak přes den vystaveny slunci, nejsou 
chráněny před větrem a v noci je na ně 
moc zima. Začne tam růst tráva, která je 
postupně zadusí. Šanci, že se v takovém 
prostředí nové stromky uchytí, snižuje 
celá řada dalších faktorů, například 
kyselé deště. Nakonec to vede k tomu, 
že velká část lesa, který bychom si měli 
chránit jako klenot, naopak našimi zása-
hy zmizí. Je tedy třeba změnit smrkové 
pásmo v nižších výškách, kam smrk 
přirozeně nepatří, a osadit je jinými druhy 
stromů, které nejsou přirozenou potravou 
kůrovce. Ten se pak už nebude šířit dál. 
Šumava je totiž poslední divokou přírodou 
u nás, na kterou se jezdí dívat i lidé ze 
zahraničí. Měli bychom divoký les nechat 
tak, jak je. Kůrovec prostě do divokého 
lesa patří. Není to nějaký zlý nepřítel. 
Z pokácených stromů se ale dá získat 
hodně peněz, proto se toto téma často 
zneužívá. Málokoho zajímá, že se tím ničí 
příroda.
Lidé často ekology vnímají jako šílence, 
kteří se přivážou v lese ke stromu nebo 
komplikují třeba stavbu silnice. Je tomu 
skutečně tak? Existují i jiné způsoby, jak 
se tyto názory prosazují?
Samozřejmě je řada jiných způsobů, 
akorát se o nich tolik nemluví a nejsou 
v televizi moc vidět. Lidé z nevládních 
organizací se snaží například mluvit 
s politiky tak, aby prosazovali zákony 
ohleduplné k životnímu prostředí. Dělají 
se analýzy, pořádají se vzdělávací akce. 
Ale to není pro novináře tolik zajímavé. 
Když se ale připoutáte ke stromu, přilá-
káte tím média a pak už není tak snadné, 
aby politici zametli ten problém pod ko-
berec. K těmto takzvaným přímým akcím 
se ovšem sahá v momentě, když všechny 
ostatní snahy selžou. Mohou být přitom 
i dost nepříjemné a náročné na psychiku 
samotných aktivistů. Přímé akce lidi 
dělají ve svém volnu, zatímco by se mohli 
třeba válet u rybníka. 
Hodně se v poslední době mluví o jaderné 
energii a jejích alternativách – solární, 
větrné či vodní. Jakému zdroji a proč 
dáváte přednost? 
Rozhodně bych vynechal jadernou 
energii, protože se při její výrobě vytváří 
vysoce jedovatý odpad. Vynechal bych 
i elektřinu, která se vyrábí z uhlí nebo 

jiných fosilních paliv (např. ropa, zemní 
plyn – pozn. red.). Udělal bych mix z toho 
ostatního, to znamená sluníčko, vítr, spa-
lování biomasy. Máme totiž velké zásoby 
energie, ale neumíme jí šetřit. Je to ještě 
o něco složitější – u nás v republice totiž 
existují velké energetické firmy, které 
získávají finanční podporu od naší vlády 
i ze zahraničí. A tyto firmy nechtějí, aby 
jejich výhodné postavení na trhu ohrožo-
valy nějaké alternativní zdroje. 
Ideální by přitom bylo, kdyby domy měly 
svůj vlastní zdroj energie. Já jsem třeba 
zateplil domeček, vyměnili jsme okna 
a vytvořili speciální větrání, při kterém se 
neztrácí teplo. Díky tomu bychom měli 
ušetřit až 60 % energie na vytápění. 
A co odpad? Třídíte?
Odpad třídím. Je ale potřeba říct, že by 
bylo nejlepší, kdyby odpad vůbec nevzni-
kal. Mnoho firem z odpadu dneska žije 
a vydělává na něm slušné peníze. Odpad 
odebírají, zpracovávají a něco z něho 
vyrábí. Ale celý tento složitý a náročný 
proces by nemusel být, kdybychom odpad 
vůbec nevytvářeli. 
Moje rodina se například snaží nekupo-
vat žádné lahve z plastu. Mnohem jed-
nodušší a levnější je pít vodu z vodovo-
du. Setkáváte se také se spoustou věcí 
na jedno použití, které ve skutečnosti 
nepotřebujete a můžete je nahradit 
něčím trvalejším – například při holení 
nemusíte používat jednorázovou žiletku, 
ale nějaký trvalejší strojek.
Co dalšího v každodenním životě ještě 
děláte ve prospěch ekologie a šetrnosti?
Po Praze například vůbec nejezdím 
autem. Snažím se také kupovat biopotra-
viny, ale ne vždy mi to vyjde. Vodu si ohří-
váme solárními trubicemi umístěnými 
na střeše, sprchuju se namísto koupání 
nebo tisknu oboustranně. A pěstujeme si 
třeba vlastní rajčata a brambory, i když se 
nám to zatím moc nedaří (smích).
Co byste poradil čtenářům, kteří by také 
chtěli něco udělat pro ochranu životního 
prostředí?
Hlavně ať se o věci kolem sebe 
zajímají, ať se vzdělávají, aby si 
nenechali nakukat nějaké 
hlouposti. To je nejdů-
ležitější úkol – být 
chytřejší. Jménem 
celé planety vás 
prosím, učte se :)

Šárka Tycarová  
a Lenka Jandíková 

ZŠ Kladruby



Jsi to Ty???
Vzbudím se a jdu do školy. Ve škole si kromě 

nezbytného učení povídám se spolužáky – 

hlavní téma rozhovoru jsou počítačové hry. 

Odpolední volný čas pak trávím u počítače, 

3 a více hodin, a to většinou sám. Jdu spát 

velmi pozdě (někdy nespím dokonce vůbec, 

protože jsem natolik zaujat hrou). Vzbudím 

se a jdu do školy, aniž bych se na 

školu připravoval či se věnoval 

jiným činnostem s počítačem 

nesouvisejícími.

Máš problém s láskou, ve škole, 
s kamarádem, s rodinou, se světem, nebo 
sám se sebou? Nerozumíš si s rodiči, 
podrazila tě kamarádka, nevíš, jak vyznat 
lásku, jak se líbat, neberou tě do party, 
učitel si na tebe zasedl, váháš, co dělat 
po škole? Využij naší bezplatné anonymní 
psychologické poradny! Napiš svůj dotaz do 
připraveného formuláře na webu  
www.romanovodori.cz 
a naše psycholožka ti obratem odpoví.

Radit s problémy ti bude 

Dana Hajná. Dana Hajná 

je klinická psycholožka se 

zkušeností práce v krizovém 

centru pro dospělé. Nyní 

má psychologickou praxi 

v Praze.
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Jak poznám, že je někdo závislý na počítači?6  nemá žádné jiné zájmy a počítačovým hrám věnuje veškerý volný čas
6  ve světě her nachází dobrodružství a uspokojení, které mu reál-ný život neposkytuje
6  v počítačové realitě má jinou identitu, se kterou je spokojenější než sám se sebou
6  bez přístupu k počítači se u něj projevují abstinenční příznaky – deprese, úzkost, agresivita
6  okolí vnímá závislost jako problém mnohem dříve než samotný závislý jedinec, který problém popírá
6  do počítačových her nebo do obnovy počítače je jedi-nec ochoten investovat velké množství peněz

U počítače je to zábavnější a bezpečnější 

Ve své praxi se jako rodinná terapeutka setkávám s dětmi, pro které je vztah k přírodě 

čím dál tím vzdálenější. Doba, kdy se děti rozplakaly, když dostaly „zaracha“ a nemohly jít 

ven, je pryč. Přicházejí rodiče s dětmi, které tráví příliš mnoho času u počítače, přicházejí 

ale i děti s problémy s navazováním přátelských nebo později partnerských vztahů. 

Děti totiž tráví stále méně času venku, na což navazuje také problém nadváhy a celko-

vě vyšší nemocnosti. Ztrácí rovněž schopnost orientovat se v terénu přírody a poznávat 

například blížící se změny počasí. 

V současném světě mají děti bližší vztah k počítačům a televizi, jejichž zákaz je pro ně 

mnohem větším trestem. Také někteří rodiče se domnívají, že jejich dítě je šikovné, 

protože umí už v nízkém věku pracovat s počítačem, a dokonce hovoří o tom, že jsou rádi, 

když jejich dítě není venku. Tam by bylo mimo jejich kontrolu a navíc možná 

pod vlivem špatných kamarádů. Venku je podle nich dítě ohroženo například 

závislostí na drogách, zatímco doma si hezky tiše hraje ve svém pokoji a nic se 

mu nemůže stát.

Mám zaracha  
u počítače 



Doporučení 
Pokud trávíš u počítače více než 3 hodiny denně, 

měl/a by ses zamyslet nad tím, zda tento koníček 

není přece jen omezený. Pro rozvoj vztahů, které 

často vydrží až do dospělosti a jsou založené na 

neopakovatelných hlubokých zážitcích, ti mohu 

jednoznačně doporučit spíše aktivity, které jsou 

spojené s kamarády. Dnes je hodně populární 

žonglérské a artistické umění, dále pak přetr-

vávají zájmové kroužky typu skaut a sportovní 

oddíly (fotbal, floorbal, basket, atletika 

atd.) nebo neorganizovaná jízda na kole či 

skateboardu. 

PhDr. Dana Hajná

mě to vždycky víc táhlo k holkám, ale 
říkala jsem si, že je to pubertou a že to 
přejde. Nepřešlo a pak se objevila Magda. 
A já jsem bezradná... Miluju, když se mě 
dotkne… jen tak letmo... Miluju její krásné 
oči, její úsměv… její ďolíčky na tváři, když 
se směje. Miluju, jak svraští obočí, když 
se mračí... Miluju ty plamínky v jejích 
očích, když je pro něco nadšená. Miluju, 
když je nervózní, vždycky se tak stydlivě 
vrtí. Miluju, když jí zčervenají líce. Miluju 
každý okamžik, když jsem s ní. Miluju ji 
celou... Jenže já už nevydržím se jen tak 
na ni dívat a hrát si na kamarádku, dělat, 
že se nic neděje. Děje! A mě to láme, už 
je to nesnesitelné. Už ten tlak nevydržím. 
Tak moc bych jí to chtěla říct, ale bojím se, 
že mě zavrhne. Taky zvažuju, že změním 
školu. Neberte mě, jako nějakou hysteric-
kou nánu, jen jsem se potřebovala svěřit 
a poslechnout si jiný názor. Klára, 16 let

Kláro, Tvé city jsou silné. Myslím si ale, 
že také Tvé obavy jsou na místě. Podle 
mne bys se svým vyjádřením citů vůči 
kamarádce měla počkat a nejdříve zjistit, 
jak je na tom ona – z běžného rozhovoru 
zjistit, zda se jí líbí kluci a případně co si 
myslí o lesbických vztazích. Pokud zjistíš, 
že se jí líbí nějaký kluk, tak se vyhneš 
zbytečnému zklamání. Možná až budeš 

Vaše problémy 
a dotazy
Od chvíle, co jsem se poprvé vyspala se 
svým klukem, se bojím jedné věci. Když 
jsme spolu spali, měli jsme prezervativ. 
Nic v něm potom ale nebylo, jestli víte 
jak to myslím :) Jenže po tom sexu jsem 
nedostala menstruaci :( I Když vím, že 
těhotná být nemůžu, protože nemám 
z čeho a proč, chci se ujistit, že není 
problém, když jsem to nedostala. Nebo 
co se děje? Mám velký strach! Maky, 15 let

Maky, určitě by sis měla ověřit, že nejsi 
těhotná, a to uděláš nejlépe tím, že si 
koupíš v lékárně těhotenský test (stojí 
cca 30,– Kč). Jinak pokud máš přítele 
a chcete mít společný sexuální život, bylo 
by dobré zaregistrovat se u gynekologa 
a domluvit se na dlouhodobé antikon-
cepci. Ke zpoždění nebo k vynechání 
menstruace může ale dojít také vlivem 
mimořádných okolností, jako je nachla-
zení, únava nebo silný emoční zážitek.

Jmenuji se Klára, je mi 16 a jsem 
v prvním ročníku na střední. Právě se 
mnou do třídy chodí jedna spolužačka 
a to je ten problém. Už na základce 
jsem zvažovala svoji orientaci, protože 
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starší, a pokud se Tvá orientace na ženy 
potvrdí, rychleji poznáš, zda je protějšek 
také homosexuální orientace či nikoliv.

Ahoj, chtěla bych se zeptat, jak se cho-
vat, oblékat a co říkat na rande. Nerada 
bych poprvé byla za trapku před svým 
klukem, se kterým chodím jen pár dnů. 
Také bych se chtěla zeptat, jak líbat 
a jak vyznat lásku. Julčunka, 16 let

Julčo, oblékni si na rande oblečení, ve 
kterém se cítíš dobře a víš, že Ti sluší. 
Stejně tak příprava na rande spočívá 
v tom, že budeš dělat to, co je Ti pří-
jemné – to se týká líbání, dotyků i slov. 
Neohlížej se na to, co je správné, ale 
dělej prostě to, co je Ti příjemné.

Myslíte, že můžu být modelkou, když 
jsem Romka? Nebude to vadit?  
Nicoll, 13 let

Nikol, moc se mi Tvůj nápad líbí. 
Myslím si, že Romky jsou často velmi 
atraktivní. Můžeš se sice setkat s ně-
jakými předsudky, ale určitě stojí za to, 
abys své fotografie poslala několika 
modelingovým agenturám, a zkusila 
tak své štěstí.

Záleží na rodičích
Počítačové hry mají ale i své klady, například zvyšují 

pozornost jedince, jeho rychlost a kombinační schop-

nosti. Nicméně ale platí zlaté pravidlo „všeho s mírou“ 

a neměl by se z počítače stát jediný kamarád. Zakázat 

teenagerům počítač nebo je zcela izolovat od virtu-

álního světa internetu je v dnešní době nemyslitelné. 

Zároveň je potřeba, aby se s počítačem naučili zachá-

zet tak, aby umělý počítačový svět úplně nenahradil ten 

skutečný, aby trávili s počítačem jen přiměřenou dobu 

a aby jeho kouzlu úplně nepodlehli.
Z mého pohledu psychologa dítě nemůže za to, když 

se stane na počítačových hrách nebo na internetu 

závislé. Obvykle lze totiž v rodinách vysledovat, že dítě 

jen napodobilo rodiče, kteří u počítače či televize také 

tráví mnoho pasivního času. Nebo dokonce se jedná 

o děti, jejichž rodiče jsou závislí, např. na alkoholu. Je 

tedy jenom na rodičích, zda se jim podaří 
dítě naučit přiměřený vztah k technice 
a nevytěsnit tak veškeré přirozené zájmy, 
jako jsou sport, hudba, příroda.

Kam se obrátit? 
Linka bezpečí 116111 (bezplatně, nonstop) 

Linka pro rodiče 840111234 
Police ČR 158
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Pokud hledáte informace o yoyích na 
internetu, většinou vám vyskočí i mno-
ho videí, která by vám mohla být nápo-
mocna. Ano, skutečně se jimi můžete 
řídit, avšak rozhodně vynechejte jeden 
druh snímků: chlubení. Pokud ve svém 
pokoji budete mít vystaveny desítky 
exemplářů, neznamená to automaticky, 
že patříte k největším žonglérům na 
světě. 

Musíte se sžít
K tak velkému počtu yoyí si nedokážete 
vybudovat pomyslný pevný vztah, který 
představuje důležitou složku v celém 
systému provádění triků. Váš oblý 
nástroj objektivně představuje pouze 
bezduchou věc bez kapky citu, nic 
přeci necítí. Pro yoyera je přesto velmi 
důležitou součástí k prohloubení jeho 
znalostí a rozšíření yoyerského ducha. 
Se svým yoyem se zkrátka musíte sžít, 
musíte mu vdechnout život.
Výše uvedeným splynutím míním doko-
nalou kontrolu každého pohybu, který 
žonglérský nástroj vykoná. Ještě než 
začnete skládat kombinace triků, do-
předu znáte trajektorii, po níž se těleso 
pohybuje, a proto se stává yoyování tak 
lehkým a dynamickým. 

Pokud se aspoň nepokusíte dodr-
žet tento postup, může následovat 
neúspěch, který nováčky často odra-
zuje. Když se ale vše podaří, v tu chvíli 
hračka přestává být pouze něčím, co 
jste si připevnili na prst, ale stává se 
částí vašeho těla, dalším jeho článkem. 
Nekážete mu rukou, ale mozkem, a tím 
docilujete potřebné přesnosti. Časem 
se pohyby automatizují a vy prožije-
te duševní blaho. Harmonie. Bez ní 
je yoyování pouhým koníčkem. Když 
budete chtít, můžete v tom vidět hlubší 
smysl a dokonce i způsob života. 

Víc než koníček
Můžete vlastnit hliníkovou hračku se 
zlatými zátěžovými kroužky za 500 $, 
keramické konkávní ložisko, žong-
lérskou rukavici či kovový kufřík, ale 
tím vším si někteří pouze kompenzují 
absenci lásky k tomuto volnému život-
nímu stylu. Ano správně. Nepopisuji 
zde sport, zálibu, zábavu či koníček, 
ale nefalšovaný životní styl, kterému 
obětujete daleko více než čemukoliv 
jinému. 
Jakmile se jednou položíte do yoyování, 
velmi těžce se od něj odtrhnete. Umění, 
jež si postavíte na myšlenkovém zákla-

du a vyšším principu, se stává něčím 
víc. Můžeme tomu říkat třeba ideologie 
života, názor, který vás vede dál, radí 
vám a napomáhá v dalším posunu.
Nemám tušení, jak by na mne nahlíželi 
přední světoví yoyeři, se kterými se ani 
v nejmenším nedokážu svým umem 
měřit. Já ale ve svém počínání s yoyem 
nalézám odpovědi na otázky a řešení 
problémů. Ne v hračce, ale v adekvát-
ním životním stylu, kterého bych se za 
nic na světě nevzdal.

Michal Klacik
SPŠ, Jičín

Co dělá 

yoyera 
               yoyerem

Už máme yoyo, umíme 
s ním zacházet a doká-
žeme udělat pár kouzel. 
Skutečně se nyní může-
me považovat za yoyery?



Jak směňovat ve VOĎORI blešáku?

1. Vyfoť cokoli, co nabízíš k výměně 

(oděv, doplněk, knihu, CD, budík, 

tašku, …).
2. Napiš doprovodný text a udej důležité 

informace pro čtenáře (velikost odě-

vu, stáří věci, funkčnost, apod.).

3. Fotku s textem a upřesněním, co 

požaduješ výměnou, nahraj prostřed-

nictvím elektronického formuláře 

na webu www.romanovodori.cz 

do rubriky Blešák (zařadíme ho do 

pořadníku a uveřejníme v časopise 

a na webu).
4. Sleduj aktuální nabídku dalších 

účastníků Blešáku.
5. Najdeš-li to, co hledáš, zarezervuj si 

to jednoduše on-line přímo v nabídce 

blešáku. 
6. V tuto chvíli začíná naše práce – 

spojíme se s tebou a osobou, s níž 

chceš směňovat, zprostředkujeme 

dohodu.
7. V případě oboustranného zájmu 

obě osoby pošlou své věci na 

poštovní adresu sdružení RO-

MEA (Žitná 49, Praha 1, 110 00 

– obálka označená heslem 

„Blešák“).
8. Jakmile dojdou věci od obou 

stran, rozešleme je novým 

majitelům, u nichž vyměněná 

věc začne žít svůj nový život.

9. Jediné, co zaplatíš, je poš-

tovné za doručení tvé věci 

na naši adresu.

 

Babčám zase jedou pusy
Kladruby, malebné městečko o pár stech 

obyvatelích, na ulicích 
prázdno a v domech ticho... Sotva však vy-

svitne sluníčko, hned se 
začne zaplňovat. Děti se 
nahrnou na hřiště. To se 
ale nedá srovnat s aktivi-
tou, s jakou kladrubským 
babčám jedou pusy.Ráno v krámu je to vysloveně o nervy. 

Jdete si jen tak pro rohlíky k snídani 

a hned u vchodu stojí a zírají na mě čty-

ři kulaťoučké postarší dámy. Kdybych 

slušně nepozdravila, sežraly by mě snad 

zaživa. Sotva za mnou bouchnou dveře, 

už slyším: „Viděly jste tu holku, jak cho-

dí oblíkaná? Div není nahá. Taková zima 

a holka si tu lítá jen tak v kraťasech, vždyť 

nastydne.“ „No a to jste slyšely, že ten starej Petráň je 

v nemocnici s ledvinama a ten jejich kluk 

má prej novou práci?“ „Jo jo, ten prej pracuje na benzínce.“ 

„Jojojo, to říkala Maruš ve středu.“ 
Dál už neslyším, co z nich vypadne. Ne že by 

mě to nezajímalo, ale jistota je jistota.

Vyjdu ven a málem se srazím s tou největší kle-

vetilkou. Zavrávorá, šlápne svému psovi na ocas, 

ten se lekne, zakňučí a narazí hlavou do jejího 

košíku. Ten se převrhne a na podlahu se vysypou 

jogurty. Samozřejmě je to moje vina. Rychle jí po-

můžu sebrat kelímky, pohladím psa a s kvapným 

„na shledanou!“ mířím k východu. Za zády pak sly-

ším: „No, to je nemehlo. Co to z ní vyrostlo! To musí 

mít rodiče radost. Takhle se nevdá!“ 

„A to jste slyšely, ženský, že už je to pěkná coural-

ka. Jsem ji viděla v pátek ve dvě, jak jede do Stříbra 

a vrátila se až po setmění! Prej si tam jezdí za kama-

rádkou. No to víš! Je jasný, že za klukem.“ 

„Jo, Ančí, tos slyšela, že mladá Zemanová je 

prej zase v tom. Sotva přijede z porodnice, 

už aby tam jela znova.“ Zajdu za roh a na zastávce vidím 

sedět naší strašně „starostlivou“ 
sousedku. Pozdraví a už to jede 

nanovo. „Kdepa si byla, a copa sis to 

koupila? Kolik jsi utratila...?“ Už toho 

mám pro dnešek dost! Rychle paní 

v letech odbydu a domů skoro utíkám. 
Eva NedvědováZŠ Kladruby
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Blešák
Pokoutné stánky plné zaprášených skvostů, lomoz, smích a diskuse nad objeve-
nými kousky. Staré panenky po babičce, zachovalé retro oblečení, popraskané 
houpací křeslo nebo staré desky a videokazety. To vše patří k neopakovatelné 
atmosféře bleších trhů, míst, která dotváří kolorit mnoha evropských měst.
Máš hluboko do kapsy, a přesto pokoj plný nejrůznějších zajímavostí, slabost pro 
výrobky, které nesou historii předchozího majitele, nebo chuť vyměnit věc již nepo-
třebnou za něco, co tě uchvátilo? Navštiv náš úspěšný Blešák!

Zapoj se! 

Nabídka č. 29 
Hliníkový pánský náramek 
z daleké Keni s etno-mo-
tivem. Velikost je lehce 
nastavitelná, výměna za jiný 
pánský šperk

Nabídka č. 30 
Ruční videohra Oil Panic 
od světoznámého výrob-
ce Nintendo – tentokrát 
v miniverzi do kapsy, 
výměna za jinou videohru

Nabídka č. 31 
Orientální pouzdro na zip 
s květovaným motivem - 
na peníze nebo doklady, 
velikost 10x15cm, výměna 
za cokoliv

29

30

31
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Byl to takový ne moc dobrý 

den, ve škole jsem ani moc 

nedávala pozor, špatné znám-

ky – no znáte to. Když škola 

skončila, přesunuly jsme se 

s kamarádkou Danou do druži-

ny. Chvíli jsme si povídaly, po-

tom jsme šly, jako každý všední 

den, na oběd.

S plným břichem jsme se do družiny 

vrátily, do místnosti se dvěma lavicemi, 

židlemi, tabulí a skříní. Ten den jsem 

zrovna měla náladu dělat si legraci 

z duchů a podobné pitominy. A tak 

jsem začala vyvolávat Krvavou 

Mary.
Najednou jsme obě zdola 

ucítily mírné klepání. 

Mé kamarádce Daně 

vždy, když se velmi 

bojí, zrudnou spodní 

oční víčka. Ten den se 

tak stalo. Dana křik-

la, ať zavoláme kluky, 

Marka s Mirkem. Byli to 

nejlepší kamarádi, tak 

jako my s Danou. Řekly 

jsme jim, co se děje. A oni si z nás 

dělali srandu. Potom ale, když ucítili 

to samé klepání, změnili názor. Pustili 

jsme se proto do pátrání.

Pár týdnů to bylo pořád stejné. Až jed-

nou byli kluci nemocní. Teprve tehdy se 

něco doopravdy stalo. Šly jsme zrovna 

s Danou na záchod – obě dvě najednou. 

Doopravdy jsme se ten den bály. Ne-

vím, jestli to byly vidiny, ale naráz jsme 

zahlédly postavu! Ta vypadala jako se-

dmnáctiletý chlapec. Dana mě prosila, 

ať jdeme rovnou do družiny. Rozběhly 

jsme se proto do místnosti se stolem, 

židlemi a dalším nábytkem. Jedny 

dveře v pokoji vedly na chodbu, kde byl 

po pravé straně vchod do místnosti se 

zrcadlem a vanou. Posadily jsme se na 

chodbě na lavičku a já viděla osobu, 

která běží do koupelny! Lekly jsme se 

a utíkaly pryč. 

Příští den jsme radši strávily s Fi-

lipem – to je kámoš, který nás vždy 

rozesměje. Ten den nás ale rozesmát 

nedokázal. Ještě pořád jsme byly 

vyděšené. Měly jsme stále pocit, že nás 

někdo sleduje. Prostě hrůza!

Konečně do školy přišli i kluci, Marek 

s Mirkem. Popsaly jsme jim, co se 

vlastně stalo. Vůbec nás ale nevnímali. 

Odpoledne v družině se nás pak pořád 

ptali, proč jsme na ně tolik nepříjemné. 

Chviličku jsme se dohadovali, až nás 

Mirek nakonec přesvědčil, abychom 

společně pátrali dál.

Šli jsme do té místnosti, kde jsem 

tehdy viděla utíkat osobu směrem do 

koupelny. Přemýšleli jsme, kdo to mohl 

být. Po dlouhém uvažování se ozval 

Marek. Přesvědčoval nás, že je to celé 

jen naše fantazie. Všichni, včetně mě, 

jsme se s Markem začali nepříjemně 

hádat. Mirek mu řekl, že by ho zajíma-

lo, co tedy to klepání bylo. Marek ale 

odešel do herny a dál si nás nevšímal. 

Nakonec se nám ho ale naštěstí poda-

řilo přemluvit.

V koupelně na konci chodby visel 

u stropu větrák. Marek si z nás samo-

zřejmě zase dělal legraci a řekl: „Ve 

dne taková a v noci jiná!“ Všichni jsme 

poznali, že jde o větu z pohádky Shrek. 

Jenže v tu ránu legrace skončila. 

Větrák se začal zničehonic točit. Marek 

pro to měl samozřejmě další vysvětlení, 

prý je to jen náhoda. Vyzvali jsme ho 

proto, aby větu pronesl znovu – a vě-

trák se točit zase přestal. Dana se do 

toho vložila: „Takhle náhoda fakt moc 

nevypadá!“

Další den po škole jsme byli znovu ve 

družině. Dana odešla nečekaně brzy 

domů, protože ji vyzvedla máma. A tak 

jsme zůstali jenom já, Mirek a Ma-

rek. Marka napadlo, že bychom mohli 

z legrace namačkat nějaké číslo na 

odstřihnutý telefon, který byl v družině 

na hraní. Já jsem zatím šla vyprovodit 

Danu s mámou k východu. Když jsem 

se za klukama vrátila, oba vypadali 

vystrašeně. Ptala jsem se jich, o co 

jde? … V telefonu prý někdo odpověděl. 

Marek vytočil smyšlené číslo, zvedl 

sluchátko a Mirkovi proběhla hlavou 

otázka: „Kdo tam je?“ Markovi se nato 

v telefonu ozvalo: „Vždyť mě znáš!“

Za pár dní byla středa, den před 

vysvědčením. Šly jsme spolu s Danou, 

jako obvykle, na záchod. Hned po tom, 

co jsme vešly, jsme si všimly něčeho 

strašně divného. Na holčičím záchodě 

máme pět kabinek, na klučičím jsou tři. 

Všechny byly otevřené. Jedna z kabinek 

na dívčím byla používaná jako úklidová 

místnost, ta byla většinou zamčená. 

Tentokrát ale bylo dokořán. Přiblížily 

jsme se k jedné z nich a uviděly jsme 

na klice mokré krvavé stopy rukou. V tu 

chvíli za námi proběhli prvňáci. S lek-

nutím jsme se otočily. Když jsme se ale 

s úlevou obrátily zpět ke klice, už na ní 

žádné stopy po krvi nebyly. Začaly jsme 

dveře osahávat, jestli nejsou mokré, ale 

nic. Nic tam nebylo…

A tak to skončilo. Prozatím. Ve čtvrtek 

bylo totiž vysvědčení, a proto muselo na 

čas skončit i naše strašidelné vyšetřo-

vání…
Anna Eliášová 

ZŠ Ralsko, Mimoň



Fackovací panák pro naučné stezkyU nás v Kladrubech necha-
la radnice podél značených 
cest udělat různé informační 
tabule – co tu žije, co tu roste, 
historii určitého místa doplněnou 

o různé hry. Bylo hrozně příjemné 

chodit okolo. Po čase ale neznámí 

vandalové některé hry a popisky 
zvířat a rostlin zničili. Zůstaly jen 
cedule s historickými informacemi. 

To je sice fajn (protože člověk, který 

tu nežije, aspoň zjistí, jaké to tu bylo 

dřív), ale informace o přírodě by se 

hodily taky.  Když ještě byly informační tabule na 

svém místě a neponičené, vypravi-

li jsme se jednoho dne s rodinou na 

procházku právě naší naučnou stezkou. 

Zastavili jsme se u jedné z her, byla to 

tabule s magnetkami, a můj bratránek se 

zeptal: „Můžu si ty magnetky vzít domů?“ 

Razantně jsem odpověděla, že ne. Ale 

za pár dní tam nebyl ani jeden magnetek 

a dokonce ani žádná hra. Civěla jsem na 

to a nechápala, jak to může někdo udělat. 

Kromě těch historických, nám tu ale pomalu 

nic nezbylo. Nechápu ty, kteří to udělali. Jaký měli důvod? 

Pokud si ty předměty vzali domů, k čemu jim 

asi mohou být? Že by na výzdobu bytu nebo 

k zatopení? Když si představím, že k dotyčnému 

přijdu na návštěvu a bude mít na zdi nalepe-

né popisky zvířat a rostlin – protože nemá na 

barvu nebo chtěl být originální nebo ho to natolik 

zaujalo – je to k smíchu. Horší představa je, že 

popisky ukradl na topení. Představte si, že by 

měl na zahradě letní grilovačku a cedu-

lemi si přitápěl. Brrrr! To maso nebo 

zelenina opečená na grilu společně 

se smradem a kouřem mi nahá-
ní husí kůži.

PS: Až bude příště někdo vymýš-
let zábavu na naučných stezkách, 

měl by kolem atrakcí nainstalovat 

elektrický ohradník nebo fackovací-

ho panáka.
Barbora ŠediváZŠ Kladruby
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Samozřejmě že ne všichni jsou jako já 
a některé zahrádkaření, práce v kůlně 
a vaření baví. Slovy Járy Cimrmana: 
„Velice často se setkávám s tím, že se 
práce v kůlně a na pozemku na školách 
podceňuje. A přitom je to předmět 
stejně důležitý, jako třeba psaní tvr-
dého nebo měkkého i. Práce v kůlně 
a na pozemku se na škole podceňuje 
a najednou – prsk! A začnou 
se ztrácet čepice!“
Samotná pracovní 
výchova vlastně rozvíjí 
mé logické myšlení. 
Záhada číslo jedna: kde 
se berou na záhonku 
kameny, když už je celé ge-
nerace žáků vybírají? Dle mé 
teorie zůstanou pomstychtiví 
učitelé každou středeční noc 
dlouho vzhůru a s krví podlitýma 
očima (a jedinou touhou pomstít 
se Vomáčkovi z 8.C za bombardování 
jejich autority mokrou houbou) jmou se 
posypávat zahrádku balvany. Fyzikář se 
nápadné množství úlomků hornin snaží 
krýt tvrzením, že právě teď je období 
nejhustějšího výskytu meteorů (které 
mimochodem včera byly na obloze 
nádherně vidět). Tento bod je bez rizika 
odhalení, protože všichni žáci se v tu 
dobu buď dívají na televizi, do počítače 
nebo soustředěně nasávají cigareto-
vý kouř.
Záhada číslo dvě: proč je, proboha, 
nejrozšířenější technika zdobení papíru 
opalování? Jakýkoli papír žák či učitel 
popadne a s pomocí zapalovače jeho 
okraje patřičně opálí. A proč? Mám 
pro to hned tři vysvětlení. Za prvé: je to 
prostě zavedená tradice (alternativní 
řešení je, že tuto tradici zavedli v obdo-
bí krize výrobci hasicích přístrojů a jiné 
podobné techniky). Zadruhé: starší 
žáci se mohou předvést, jak zručně 
pracují se zapalovačem, popř. že ho 
vůbec vlastní. A za třetí: žáci si myslí, 

že učitel dějepisu se bude domnívat, že 
jejich referát je historický unikát, který 
jen záhadně unikl zkáze ohněm; učitel 
z toho patrně „padne na zadek“ a žák 
dostane jedničku.
Všem čtenářům přeji při „práci v kůlně 
a na pozemku“ hodně úspěchů v tomto 
i příštím školním roce.

Anna Kolářová

ZŠ Komenského, Horažďovice

Pracuji, pracuješ, 
pracujeme
Pracovní výchova (popř. pracovní činnosti) je asi můj nejméně oblíbený 
předmět. Rozhodně nepatřím k lidem, kteří milují manuální práci. Dvou-
hodinovým vyhrabáváním plevele, když to do mě slunce pere jako o život, 
se rozhodně k nirváně nepřiblížím a nekonečné omílání témat „kam na 
školu“ a „ideální povolání“ mě rovněž nijak nenadchlo, protože to už 
vím od páté třídy.
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Průhledný barák skrz na skrz versus úplně normální panelák.

Nezdá se vám tato lavička? Sedněte si na jinou!

O Chanově si spousta 
lidí myslí jen to nejhor-
ší. Ošklivá místa tu sice 

najdeme, ale jsou tu 
i místa moc hezká, kde se 

cítíme dobře. Dnes se navíc 
sídliště opravuje, za pár 

měsíců bude zbrusu nové. 
Abychom vám ty dvě tváře 

Chanova přiblížili, ukážeme 
vám různé možnosti, na 

které u nás narazíte. Je jen 
na vás, kterou z nich tady 

budete hledat.

Chanov - místo pro život

Tibor Bili, Zdeněk Cina, 
Jitka Vaňová 
a Anna Siváková
ZŠ Chanov

Ozdobou Chanova nejsou odpadky, ale ovocné a jiné stromy.

Proč si kazit náladu špínou a smradem, když o pár metrů dál najdete čisťounké a voňavé prádlo? 



Tera Fabiánová - jedna 
z prvním romských 
spisovatelek 
(foto: Ch. E. Wyatt)

Komunismus, který se do romské historie zapsal jako 
období charakterizované snahou o smazání všech kul-
turních odlišností Romů, byl tématem minulého dílu. 
Období nesvobody ukončila až tzv. sametová revoluce. 
Událostem, které bezprostředně následovaly, bude 
věnován tento díl.

Dne 17. listopadu 1989 byla v Praze svolána studentská manifestace, 
při které byli studenti na Národní třídě obklíčeni policií a surově zbiti, 
což vyvolalo nevoli u většiny obyvatel v zemi a spustilo vlnu demon-
strací proti tehdejšímu režimu. Romové se tehdy ihned postavili na 
stranu demonstrantů a podpořili nově vznikající opoziční politické 
hnutí Občanské fórum (OF).
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Rub a líc  
sametové revoluce

Na vlně listopadových událostí
Občanské fórum začalo vyjednávat s tehdejší československou vládou 
o rozsáhlých politických změnách. V den jednání ho přišlo na pražskou 
Letenskou pláň podpořit přes půl milionu lidí. Na tomto historickém 
shromáždění vystoupili i romští představitelé. Davy lidí tehdy skandovaly 
„Ať žijí Romové!“. V této radostné a neopakovatelně opojné atmosféře 
vzniká Romská občanská iniciativa (ROI), která v letácích psaných také 
v romštině vyzývá Romy, aby se spojili a vzali svůj osud do vlastních 
rukou. Později se tato přetvoří v politickou stranu. 
Se svou první romskou stranou nadšeně spolupracují Romové po celé 
republice, vždyť podobnou možnost nikdy před tím neměli! Není proto 
divu, že v prvních svobodných volbách v roce 1990 bylo do Parlamen-
tu zvoleno jedenáct romských poslanců (většina právě za ROI). Tento 
úspěch se už později bohužel nikdy neopakoval. Nadšení vyprchalo 
s postupným zjištěním, že prosadit změny ve prospěch Romů není tak 
jednoduché. S tímto střízlivěním z porevoluční euforie se tříští i romská 
jednota. Romské hnutí se rozdrobuje, vzniká řada menších romských 
stran, kterým se už ale nepodaří získat v dalších volbách potřebný počet 
hlasů. 

Romská kultura má zelenou
Nově nabytá demokracie umožnila lidem po letech státní cenzury svo-bodně projevit svůj názor. Konečně tedy nastaly ty správné podmínky pro uplatnění a rozvoj romské kultury. Vzkvétá především do té doby potlačo-vaná romština, která se poprvé dostává ve větším měřítku k Romům také v psané podobě prostřednictvím romských novin a časopisů. Začíná se vydávat romsky psaná literatura, romštinu je možno zaslechnout v roz-hlase i v televizi. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se otevírá nový studijní obor Romistika zaměřený na studium romského jazyka, historie a kultury. V Košicích je založeno profesionální romské divadlo Romathan a v Brně vzniká Muzeum romské kultury. Romové byli konečně uznáni za národností menšinu a získali právo přihlásit se při sčítání lidu k romské národnosti. Dnes vnímáme tuto možnost jako samozřejmost, tehdy se však jednalo o převratnou věc.

Časová 
osa

listopad 1989  
Sametová revoluce, pád 
komunistického režimu

8.–9. 6. 1990  
První svobodné volby (zvoleno 
11 romských poslanců)

1991   
Založeno Muzeum romské kultury a studijní obor Romistika 
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

3. 3. 1991  
Sčítání lidu. K romské 
národnosti se přihlásilo 
cca 33 tisíc Romů 

Strašáci nové doby – nezaměstnanost  

a rasismus
Nové časy však nepřinesly Romům jen pozitiva, ale 

řadě z nich také nové problémy. Za komunistů se 

razila politika, že pracovat musí každý a každému 

tedy bylo pracovní místo také vytvořeno. Mnohde tak 

byl na určitou práci přidělen větší počet pracovníků, 

než byla skutečná potřeba. 

Po revoluci se jednotlivé podniky dostaly do rukou 

soukromých majitelů, kteří si nemohli dovolit platit 

přebytečné zaměstnance, a začali propouštět. Mezi 

prvními přišli na řadu Romové, a to jednak z důvodu 

nízké kvalifikace (připomeňme si, že bylo běžnou 

praxí posílat romské děti do zvláštních škol), dále 

také pro nepřátelský postoj zaměstnavatelů, se 

kterým se setkáváme dodnes. 

Se ztrátou zaměstnání jde ruku v ruce také na-

růstající chudoba a zhoršující se kvalita bydlení. 

Diskriminace a předsudky ze strany majority se 

neprojevují pouze na trhu práce, ale všude tam, kde 

Romové přichází do kontaktu s Neromy – v obcho-

dech, v restauracích, bankách, ve zdravotnických 

zařízeních, na úřadech. Posuďte sami, jak se asi 

musí cítit člověk, kterému v obchodě bezdůvodně 

prohledávají tašku nebo kterého nechtějí pustit do 

restaurace jen proto, že má tmavší barvu pleti. 

Tendenci podléhat určitým stereotypním hodno-

cením Romů mají i média, která často ještě více 

utvrzují značnou část veřejnosti v jejím negativním 

vztahu k této skupině obyvatel. A to například tím, 

že píší o Romech pouze ve chvíli, kdy se dostávají do 

konfliktu s „námi“, jiné informace o dění mezi Romy 

se do médií prakticky nedostávají.  

Velká část obyvatel má bohužel tendenci házet 

všechny Romy do jednoho pytle, od čehož zbývá už 

jen krůček k vyznávání nesnášenlivých a rasistic-

kých názorů. Mnohé Romy tak po revoluci, kromě 

ztráty jistého výdělku ze zaměstnání a sociálního 

propadu, začal trápit také strach z rasově moti-

vovaných útoků neonacistů. Většina obyvatel této 

země sice takovéto útoky odsuzuje, stále je ale 

běžně rozšířený postoj „Nejsem rasista, ale Cikány 

nesnáším.“
Kristýna Frydrýšková 

autorka je romistka



k o m i x
Více informací o situaci Romů v Kosovské 

Mitrovici najdete na straně 5.


